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Mitä ja millaista biohiili on
Näin biohiili määritellään kirjallisuudessa:
”Hiiltynyttä orgaanista ainesta, jotaon
tarkoituksella tuotettu maaperään
lisättäväksi hiilinieluksi ja maaperän
ominaisuuksien parantajaksi.” (Lehmann
and Joseph,2009).
“Biohiili on stabiili pääasiassa musta
hiilipitoinen materiaali, jokaon pääasialli-
sin sivutuote pyrolysoitaessa biomassaa
happiköyhissä olosuhteissa. Biohiiltävoi
hyödyntää maaperän parannuksessa, hii-
lensidonnassa, ilmastonmuutoksen hillitse-
misessäja jätteenkäsittelyssä.” (Tan et al.,
2015).
Biohiilen määritelmät ovat moninaisia,
mutta yhdistäviä käsitteitä ovat hiiltynyt
orgaaninen aines, hiilensidonta, maaperän
parannus” ja jätteenkäsittely.
Biohiiltä on syntynyt luonnossa esim.
metsäpaloissa puun palaessa vähähap-
pisissa olosuhteissa. Ihmisen alkaessa

käyttää tulta, biohiiltäon syntynyt sivu-
tuotteena ja se on jäänyt maaperää
elävöittämään. Myöhemmin tätä on
toteutettu tarkoituksellamm. kaskeamalla.
Ei ole varmaa tietoa, tuottivatko Etelä-ja
Väli-Amerikan intiaanit biohiiltä jo
tarkoituksella, mutta sitä löytyy muuten
niukkaravinteisesta viidakon maaperästä
suuria määriä esim. entisiltä Amazonin
alueen intiaanien asuinpaikoilta. Tätä
edelleen hedelmällistä maaperää kutsutaan
nimellä Terra Preta.

Biohiilen ominaisuudet ovat moninaisetja
ne riippuvat suuresti pyrolyysiprosessin
olosuhteista, kuten lämpötilasta ja
ajallisesta kestosta. Myös pyrolysoitava
biomassan koostumus, kuten ravinne-
sisältö, määrittää tuotetun biohiilen
ominaisuuksia. Tyypillistä biohiilelleon
sen korkea hiilipitoisuus, kemiallisesti
pysyvä sekä fysikaalisesti kevytja erittäin
huokoinen rakenne. Ominaistaon myös
hyvät absorptio-ja adsorptio-ominaisuudet
sekä kationinvaihtokyky (CEC), riippuen
mm. valmistusprosessista. Useasti tuore
biohiili vielä aktivoidaan lopullista
käyttötarkoitusta varten (ks. Biohiilen
valmistus–tietokortti). Biohiilen monienhy-
vien ja valmistusprosessin mukaan
hallittavien ominaisuuksien ansiostase on
monipuolinen tuote moniin eri käyttö-
tarkoituksiin.Kuva: Oikealla Terra Preta maaperä. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terra_Preta_crop.jpg)



Biohiiltä valmistetaan pyrolyysiprosessilla,
jota kutsutaan myös kuivatislaukseksi.
Periaatteessa menetelmäon erittäin
yksinkertainen: Hiilipitoista (orgaanista)
raaka-ainetta kuumennetaan happiköyhissä
olosuhteissaja riittävän korkeassa lämpö-
tilassa. Prosessista riippuen pyrolyysi-
lämpötilat vaihtelevat n.300 – 800 °C:n
välillä. Jos lämpötila nostetaan800 °C:n
yläpuolelle, menetetään biohiilen raaka-
ainetta kaasuuntumisen vuoksi. Lisäksi
korkeissa lämpötiloissa tuhkaja hiili
alkavat muodostaa epätoivottuja yhdisteitä.
Tavoitteena on säilyttää biohiilessä
alkuperäisen lähtömateriaalin kiinteä hiili-
pitoinen aines, esimerkiksi soluseinät.
Puuta biohiileksi pyrolysoitaessa kaikki
puun sisältämä neste,ns. kevyemmät
hiiliyhdisteet ja ligniini kaasuuntuvat.
Jäljelle jää selluloosan sisältämä hiilipuun
alkuperäisen soluseinämä-ja huokos-

rakenteen paikalle. Näin muodostuu
biohiilelle tyypillinen erittäin huokoinen
pääasiassa kemiallisesti stabiilista hiilestä
muodostunut rakenne. Sen sijaan
energiakäyttöön tarkoitetun biohiilen kal-
taisen ns. puuhiilen (esim. grillihiili)
valmistuksessaei pyritä maksimoimaan
tuotteen korkeaa stabiilin hiilen pitoisuutta
ja huokoista rakennetta.

Puuhiilen valmistuksen prosessiparametrit
ja raaka-aineet valitaan siten,että

lopputuotteen energia-arvoja poltto-
aineominaisuuksien yhdistelmäon opti-
maalisin. Erot näiden kahden tuotteen
(biohiili, puuhiili) valmistusmenetelmissä
eivät ole suuret, mutta varsinkin biohiiltä
käytettäessäne pitää tunnistaa. Yleistäen
voidaan sanoa, että heikkolaatuista bio-
hiiltä voi hyvinkin käyttää polttoaineena,
mutta ei esim. sitomaan haluttuja
kemikaaleja. Tuoreen biohiilen aktivointi
tehostaa sen hyödyntämistä merkittävästi
ja se on toisinaan välttämätöntä esim.
valmiin biohiilen korkean pH-arvon
vuoksi. Aktivointi voi olla kemiallis-
fysikaalista ja/tai biologista. Esim. höyry-
räjäytyksen kaltaisella prosessilla saadaan
biohiileen aktiivihiilen kaltainen mikro-
rakenne ja kompostoinnilla voidaan
parantaa sen mikrobiaktiivisuutta.
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Kuva: Tuore biohiili heti valmistuksen jälkeen. (Kuva: Annakaisa 
Elo)



Biohiilen valmistus (2/3)
Biohiiltä voi valmistaa joko panos- tai
jatkuvana prosessina. Jatkuvien prosessien
laitteet ovat teknisesti vaativiaja kalliita,
panosluonteiset puolestaan yksinkertaisia
ja edullisia.

Jatkuvat prosessit ovat tyypillisiä
teollisessa valmistuksessaja niillä
tähdätään suureen tuotantokapasiteettiinja
taloudelliseen kannattavuuteen. Jatkuvien
prosessien laitteet ovat kehittyneitä,
pitkälle automatisoituja kuivatislaus-
laitteita, joilla raaka-aineesta kaasuntuvat
sivutuotteet saadaan erotettua pyrolyysi-
kaasuna, -tisleenäja –öljynä. Taloudel-
lisuus syntyy raaka-aineen täydellisestä
hyödyntämisestäja vähäisestä työvoima-
tarpeesta.

Panosprosessit ovat sen sijaan sopivia
kertaluontoiseen tai ei-säännölliseen
omatarvekäyttöön. Panosprosesseissa
tuotantolaitteisiin sitoutunut pääomavoi
olla erittäin alhainen ja prosessin
hoitamisen henkilötyötarve suuri.
Yksinkertaisimman panosprosessin alhai-

sesta teknologiatasosta huolimatta sillä
voidaan valmistaa rajattuihin tarpeisiin
sopivaa, erittäin laadukasta biohiiltä.

Kuva: Jatkuvatoiminen pyrolyysiprosessi, jossa pyrolyysikaasut
käytetään prosessin lämmittämiseen ja hukkalämpö syötetään 
lämpöverkkoon. 
(http://www.sonnenerde.at/index.php?route=common/page&id=1254,  
Muokannut Jarkko Nummela)

Kuva: Panosperiaatteella toimiva pyrolyysiuuni. 
(http://jeffreyfunkmetalworker.com/project/charcoal-retort-
process/)



Biohiilen valmistus (3/3)
Esimerkki yksinkertaisesta, mutta laadu-
kasta biohiiltä tuottavasta panosprosessista
on nk. avoin astiapoltto. Tällaisessa
avoimessa pyrolyysiastiassaon kätevää
prosessoida esimerkiksi pihan sii-
voamisessa syntyneet oksatja risut
biohiileksi.

Avoimessa astiapoltossa käytetään
pyrolysoitavan raaka-aineen määrästä
riippuen erikokoisia kuumuutta kestäviä,
ilmatiiviitä, poikkileikkaukseltaan ylös-
päin aukeavia astioita. Astian pohjalle
tehdään tuli, jota ylläpidetään pyro-
lysoitavalla materiaalilla. Tultaei saa
päästää hiillokselle, muttei myöskään
tukahduttaa liian suurella määrällä
syötettä. Kun tulta ylläpidetään sopivalla
määrällä syötettä,se palaa lähes savutta.
Palamisessa syntyvät kuumat epätäy-

dellisesti palaneet savukaasut ohjautuvat
takaisin liekkeihin astian muodon
synnyttämien virtausten takia. Näin
astiassa palavat vain syötteestä
vapautuneet kaasut, jotka palaessaan
kuumentavat ja hiillettävät syötteenei-
kaasuuntuvan materiaalin biohiileksi. Kun
prosessia jatketaan riittävän pitkään, astia
on täynnä kuumaa biohiiltä, joka lopuksi
sammutetaan huolellisesti vedellä. Veden
sijasta voi myös käyttää jotain
ravinnerikasta nestettä, kuten laimennettua
virtsaa tai kompostin suotovettä, jolloin
nesteen ravinteet sitoutuvat kuumana
erittäin aktiiviseen biohiileen. Tällainen
sammutus on myös hyvä biohiilen
aktivointimenetelmä.

Tässä kuvatussa avoprosessissa biohiilen
laatua heikentävät yhdisteet kaasuuntuvat
helpostija syntynyt biohiili on mm. PAH-
pitoisuudeltaan alhaista. Avoprosessin
heikkoutenaon kuitenkin lämpöenergia-
häviöt ja pyrolyysisivutuotteiden menet-
täminen.

Kuva: Avoin pyrolyysipoltto. (Kuvat: Annakaisa Elo)



Biohiilen ominaisuuksia
Biohiilelle ominaista on sen pysyvä
molekyylirakenne, kemiallinen aktiivisuusja
huokoinen rakenne. Yhdessäja erikseen
nämä pääominaisuudet luovat biohiilelle
suuren määrän käytännön ominaisuuksia.

1. Säilyvyys:
Kestävä rengasmainen hiilen
molekyylirakenneei hajoa helpostija
useiden renkaiden muodostama
kiderakenne säilyy esim. maaperässä
tuhansia vuosia.

2. Kemiallinen aktiivisuus:
Hiilikiteiden reunoille jää vapaita
sidospaikkoja erilaisille ioneille esim.
metallit ja ravinteet.

3. Huokoinen rakenne:
Suuri pinta-ala biohiilen painoa kohden
maksimoi esim. kemiallisesti aktiivisten
kohtien määrän. Lisäksi, erikokoiset
huokoset voivat sitoa isojakin
molekyylejä ja varsinkin hiukkasia

mekaanisesti sekä kaasuista että
nesteistä. Huokoisessa rakenteessaon
myös läpikulkevia kanavia, jotka
parantavat biohiilen suodatinomi-
naisuuksia. Huokoinen rakenneon myös
erittäin kevyt tilavuuteensa nähden.

Kuva: Kestävä mutta kemiallisesti aktiivinen molekyylirakenne huokoiseen mikrorakenteeseen yhdistettynä saavat aikaiseksi 
biohiilen monipuoliset funktionaaliset ominaisuudet. (Piiros: Helena Kallio)



Biohiilen käyttösovelluksia
Biohiilellä on lukuisia käyttökohteita.
Tässäon luoteltu muutamia yleisimpiä.
1. Maaperän parantaminen
2. Kasvualustana käyttö
3. Hiilinieluna käyttö
4. Pilaantuneen maaperän puhdistus
5. Vedenpuhdistus
6. Hulevesien sitominenja puhdistus
7. Kaasujen puhdistus
8. Karjatalouden kuivikkeiden tehostus
9. Karjanlannan käsittelyn tehostus
10. Eläinten rehun lisäaineena käyttö
11. Rakennusmateriaalien lisäaineena

käyttö
12. Funktionaalisten tekstiilien apu-

aineena käyttö
13. Kosmetiikan ja lääketeollisuuden

raaka-aineena käyttö
14. Valmistuksen sivutuotteina syntyvien

pyrolyysiöljyn ja –tisleen sekä
lämmön hyödyntäminen

Biohiiltä voidaan käyttää monipuolisesti
esim. yhdistelemällä edellä mainittuja
käyttökohteita. Lisäksi uusia biohiilen
käyttötapoja tutkitaanja kehitetäänkoko
ajanuseissa eri tutkimuslaitoksissa ympäri
maailmaa.

Biohiilestä on olemassa paljon käyttö-
kokemuksia hyvin erilaisissa sovel-
luksissa. Käyttökokemuksien hyödyn-
täminen vaatii kuitenkin hyvää pereh-
tymistä kyseisen biohiilen ominaisuuksiin
ja käyttökohteen vaatimuksiin. Edelleen
on tärkeää jatkaaja syventää biohiilen
sovellustutkimusta.

Kuva: Biohiili ja kasvin juuret kukkapurkissa. (Kuva: Annakaisa Elo)
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